
AZ UTOLSÓ FELVONÁS 

E napokban készült el a Budapest 
Filmstúdió egész estét betöltő 

dokumentumfilmje, -Az utolsó fel-
vonásMűfaja szerint abba a soro-
zatba illeszkedik, amelyet a Thorn-
dike házaspár nagysikerű alkotása, 
a -Te és többi bajtársad« kezdett 
meg. 

A film írói: Horváth József, Pintér 
István, Nemes János és Szabó 
László. Egy esztendővel ezelőtt ké-
szítették a forgatókönyv első vázla-
tát, amikor azonos című riportsoro-
zatukat könyvivé dolgozták át. 

A Budapest Filmstúdió részéről 
bekapcsolódott a munkába Murányi 
Éva dramaturg és Kollonits Ilona 
rendező, már több sikeres snittfilm 
összeállítója. Az alkotó kollektíva 
összesen mintegy 130 ezer méter 
korabeli filmanyagot nézett meg, eb-
ből 30 ezret a DEFA archívumá-
ban. A válogatás alapjául kiválasz-
tottak előbb 30 ezer méternyi anya-
got, s ebből vágták össze a film 2400 
méteres tekercsét Felhasználták a 
-Magyar Világhíradó- heti kiadásait, 
a -Hungarista Híradó- számait a 
MFI rövid-, propaganda-, dokumen-
tum- és oktatófilmjeit, az archívu-
mokban található korabeli szovjet, 
csehszlovák, jugoszláv és francia 
híradókat és dokumentumanyagokat. 

Az írók célja, hogy fellebbentsék a 
függönyt történelmünknek arról a 
sötét korszakáról, amely a Horthy-
Magyarország ellenforradalmi drá-
májának utolsó felvonása volt. A 
film 1944. március 19-én kezdődik, 
Horthy Hitlernél, Klesheimben tett 
látogatásával és a felszabadulással 
fejeződik be, azzal az Idővel, ami-
kor a magyar nép — felszabadítói-
nak segítségével — végleg elsöpörte 
kis híján tragédiába döntő régi urait, 
s maga lépett a történelem színpa-
dára. Az eredeti dokumentumokat 
úgy válogatták és állították össze, 
hogy eszméket, ideológiát leplezze-
nek le s egyben harcoljanak a kö-
zömbösség ma is megbúvó kísértése, 
a világ egyes helyein újraéledő fa-
sizmus ellen. 

Éppen ezért nem szorítkoznak 
csupán az utolsó esztendőre, hanem 
részletesen utalnak az előzményekre 

is, az ellenforradalom egész negyed-
századára. Rendkívül érdekes, em-
lékezetes, olykor hátborzongató ké-
pekben mutatják be, hogyan kötöt-
ték Horthyék az ország szekerét fo-
kozatosan és tudatosan Hitleréhez; 
hogyan kellett továbbjámiuk a fa-
sizálódás szükségszerű útját 1944. 
március 19 után is, amikor már nem-
csak az onszág és a nép, de saját ma-
guk összeomlása is nyilvánvaló volt. 
Szálasi rezsimje voltaképpen a 
Horthy-rendszer édes gyermeke, ok-
tóber 15-én nem rendszerváltozás 
történt, csupán személycsere. A film 
villanásszerűen bemutatja azt is, 
amin megmenekülésünk múlt: a 
nagy csaták egy-egy jelenetét, a vo-
ronyezsi áttörést, a sztálingrádi for-
dulatot, a szovjet partizánharcokat, 
Steinmetz kapitány hősi halálát és 
temetését, a csehszlovák, jugoszláv és 
francia ellenállás egy-egy epizódját. 
A hazai efllenállás történetéből kevés 
képdakumentum állt rendelkezésre. 

A rendezőt az a törekvés vezette 
munkájában, hogy filmszerűen fe-
jezze ki azt a sokatmondó tartal-
mat, amit az írók elterveztek az 
anyag ismeretében. Leleplezi a film 
a Horthy-rendszer hazug ámítását 
az ország függetlenségéről, mert ere-
deti híradóképekkel megmutatja, 
hogy kezdettől fogva minden ma-
gyar miniszterelnök első útja kine-
vezése után Hitlerhez vezetett. Ér-
dekes az a filmkerikatúra, amely 
Horthyék vágyálmát figurázza ki: 
angol ejtőernyősök ereszkednek le 
az ország makettjére Horthy sóvár 
szeme előtt. 

A film meggyőző hatása elsősor-
ban magukban a bemutatott törté-
nelmi eseményekben van. De éppen 
ez a jelentős: másfél évtized távla-
tából, bölcsebben és világnézeti 
szempontból tisztázottabban láthat-
juk most egymás mellett az esemé-
nyeket, amelyeket akkor átéltünk, s 
tömörítettségükben is többet mon-
danak. Lelepleznek és olykor gúnyol-
nak is. Ebben nagy segítője az alko-
tóknak Patachich Iván erőteljes kí-
sérőzenéje, amely korhű motívumo-
kat is felhasznál, kari ka túrás zerűen. 

Z. L. 


